
SILHUETT
Brunnsparken har fått en ny utformning och behöver ett litet café. Den nya parken är formad efter flera gångvägar, där utrymmena är fyllda med 
gröna rabatter. Caféet kommer att placeras i ett av områdena mellan gångvägarna.

Caféets design kommer från den klassiska parkkiosken som har ett litet fotavtryck men ett högt karaktäristiskt tak, gärna med spira. Dessutom 
har vi hämtat inspiration från parkens nya identitet och arkitekturen i de omgivande byggnaderna. Parkens formspråk är uppbyggt av enkla former 
med spetsiga kanter. Tillsammans skapar detta en skarp siluett av den klassiska kiosken som med sin höga karaktär sticker ut i parkens utrymme.

Parken är omgiven av livliga gator och vi anser att det är naturligt att caféet främst öppnar sig mot uteserveringen. Mot den livliga gatan och spå-
rvagnshållplatsen är byggnaden mer stängd, men det går att även att serva denna sida genom ett fönster som går att öppna.

Caféets materialitet härstammar  från parkens nya identitet. Blomlådornas gyllene metallytor ekar i kaféets gyllene fasadbeklädnad. Fasadens 
öppningar är av trä som parkens bänkar och träd. Golvet kommunicerar med parkens underlag och är därför lagt i sten.

Konstruktionen är uppdelad i två moduler, en bottenmodul och taket. Den nedre modulen innehåller allt tekniskt och har golvbjälklag och innertak. 
Detta innebär att hela klimatskärmen är placerad i denna modul. Taket är en separat modul som ska monteras ovanpå bottenmodulen. Caféet 
kommer att sänkas ner i marken för att få samma golvnivå i caféet som i parken. Detta kommer att begränsa användningen av betong, förankra 
byggnaden i parken på ett bra sätt och ge enkel åtkomst för alla som vill använda caféet.

Personalentrén till caféet ligger på byggnadens östra sida och fungerar även som varumottagning. Planen består av tre delar. De anställda går in i 
den mest privata delen av byggnaden. Här finns toalett och plats för att hänga ytterkläder. Vidare finns en del som öppnar sig mot parken. Denna 
innehåller huvudköket med ugnar, kyl, frys, diskmaskin och förvaring. Sedan är det den helt öppna delen som innehåller kaffeutrustningen och 
kassa. Det primära serveringsstället är mot parken med en kylmonter. Här är ytterväggen indragen vilket gör att caféets kunder står under tak. Mot 
gatan finns en liten lucka där en kaffekanna och to-go-koppar kan placeras. Här kan människor på språng enkelt och snabbt ta med sig en kopp 
kaffe som betalas elektroniskt/med Swish. Avfallsrummet ligger i ett separat rum med egen ingång på södra sidan av byggnaden, för att förhindra 
att lukt kommer in i caféet.
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1.	 Personal-WC
2.	 Garderob
3.	 Soprum
4.	 Högskåp	til	oppbevaring
5.	 Kombinert	kyle-	og	fryse-

skap
6.	 Hylle	med	plats	til	uvn	og	

mikrovågsugn
7.	 Handfat
8.	 Snabb	kaffekläcka	
9.	 Kaffeutstyr
10.	Kasse
11.	 Kylmonter
12.	Diskmaskin	och	liten	disk-

bänk

AA
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Mot	Gatan
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Mot	Parken	

Fasade Nord  1:20

Planritning 1:50Fasade øst 1:50Fasade sør 1:50

Caféet ska byggas på ett miljövänligt och 
hållbart sätt. Konstruktionen ska utföras med 
träkonstruktion isolerad med träfiberisolering. 
Detta är både hållbart och lätt i vikt. Även 
golvbjälklaget är av trä och kommer att sän-
kas under parkens golv. Detta kräver att det 
finns en liten luftspalt runt byggnaden, men 
begränsar användningen av betong till en-
bart fundament. Caféet kommer att kläs med 
lackade fasadskivor som ger en metallisk yta. 
Skivorna kan till exempel vara rockpanel, som 
är hållbara och har lång livslängd. Detta blir en 
skyddande hud på utsidan av trästrukturen. I 
fasadens öppningsfält finns träspiror som fil-
trerar ljus och skapar variationer av öppenhet. 
På insidan ska taket vara träbjälkar för den 
goda akustikens skull och väggarna täckta 
med träfanérskivor som är robusta och håll-
bara. Mer exponerade ytor täcks med keramis-
ka plattor. Stenplattor på golvet är robust och 
gör rengöringen enkel. 
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